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 1998 m. rugpjūčio mėn. policijos karininkas iš Ukrai-
nos patyrė biologinę mirtį ir po kelių valandų prisikėlė iš 
numirusių. Pateikiame jo pokalbį su žurnalistu.

1. Mano liudijimas

Žurnalistas: ,,Norėčiau pristatyti jums poną Borisą 
Pilipčiuk, kuriam 36-eri. Prašau, Borisai, papasakokite apie 
save.”

Borisas: ,,Esu policijos vyresnysis leitenantas. Mano pa-
reigos yra strateginių pareigų karininkas Chmelnickio srityje 
Ukrainoje. Dalyvavau Afganistano kare. Esu vedęs ir turiu tris 
vaikus. Gyvename Novaja Siniavka kaime, Chmelnickio srities 
Starosiniavskij rajone.”

Žurnalistas: ,,Borisai, žinau, kad esate tikintysis. Kaip 
išsigelbėjote?”

Borisas: ,,Buvau tvirtas ateistas, bet mano žmona ir jos tėvai 
buvo tikintieji. Jie visada norėjo, kad išsigelbėčiau. 1996 m. rugsėjo 
16 d. į mūsų kaimą atvyko Nikolajus Ivašenko, Mariopolio miesto 
Visos Evangelijos bažnyčios pastorius. Jis lankė savo giminaičius. 
Mano žmona paprašė jo pakalbėti su manimi. Visgi ji perspėjo, 
kad aš nesusivaldau, esu labai agresyvus ir grubus. Kariuomenės 
įdiegtas muštras paliko įspaudą mano charakteryje. Kai pamačiau 
pastorių Nikolajų, pagalvojau: ,,Na, pamokysiu tave…” Tačiau, 
kai jis priėjo prie manęs ir pradėjo kalbėti, staiga pajutau širdyje 
ramybę, kurios nebuvau jutęs nuo vaikystės. Buvau išmokytas 
įsakinėti arba gauti įsakymus ir juos vykdyti. Tai buvo aplinka, 
kurioje normalus žmogiškas bendravimas yra retenybė. Man be-
klausant pastoriaus Nikolajaus, kažkas mano viduje pasikeitė. Kai 
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išgirdau sakinį: ,,Dabar melsimės, pakartokite paskui mane...,” aš 
pakartojau atgailos maldą. Ant manęs nužengė Šventoji Dvasia, ir 
Viešpats pakrikštijo mane Šventąja Dvasia. Nuo tada aš pašvenčiau 
savo gyvenimą kad tarnaučiau Viešpačiui.

Žurnalistas: ,,Kaip aplinkiniai reagavo į šį pasikeitimą 
jūsų gyvenime?”

Borisas: ,,Iš pradžių mano motina labai supyko, nes tuo 
metu ji nepažinojo Viešpaties. Vėliau prasidėjo pasipriešinimas 
mano darbovietėje. Jie grasino atleisti mane arba pažeminti pa-
reigose. Jie net norėjo atitraukti mane nuo tikėjimo, bet tai nei 
sudrumstė mano ramybės, nei aš rūpinausi. Anksčiau būčiau 
sumišęs, pasiruošęs atsisakyti karininko laipsnio. Dabar tai man 
atrodė nesąmonė. Dievo žodis sako, kad, jei esi vedamas į teismą, 
nesirūpinti, ką sakyti, nes Jis kalbės per tave. Tad, būdamas 
visiškai užtikrintas, pasakiau: ,,Jūs nieko negalite man padaryti, 
nes Viešpats yra su manimi.” Tad vyresnio rango karininkai buvo 
priversti su tuo susitaikyti. Mano kolegos ne tik turėjo su tuo sus-
itaikyti, jie taip pat su malonumu klausė, kai pamokslaudavau 
jiems pertraukos metu. Papasakojau visiems apie Jėzų Kristų, vil-
damasis laimėti nors vieną sielą Viešpačiui. Neimsiu vardinti tų 
bjaurių dalykų, kuriuos dariau prieš atsivertimą, nes Viešpats atle-
ido man visas nuodėmes. Šlovinu Jį ir dėkoju Jam už tai. Viešpats 
atleidžia visas nuodėmes kiekvienam, kas nuoširdžiai atgailauja.

Žurnalistas: ,,Jūs esate karininkas ir tikintysis. Tai labai 
neįprasta. Ar žmonės laiko tai normaliu reiškiniu?”

Borisas: ,,Visiems sakau, kad Jėzus Kristus yra visų 
Viešpats. Tad ir kariškių. Viešpats myli kiekvieną vienodai. Keletą 
kartų manęs paklausė: ,,Kaip gali tarnauti Dievui, dirbdamas 
policijoje, turėdamas reikalų su ginklais?” Dievo Žodis moko 
mus, kaip tarnauti Jam. Kai Jonas Krikštytojas krikštijo žmones 
Jordane, kareiviai ateidavo pas jį ir klausdavo: ,,Ką mums daryti?” 
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Jis pasakė jiems būti patenkintais savo alga. Dievo Žodyje niekur 
neparašyta, kad einantys karinę tarnybą negali tarnauti Viešpačiui. 
Priešingai, iš Šventojo Rašto žinome, jog du romėnų karininkai 
atsivertė ir kad visi jų namiškiai tarnavo Viešpačiui Jėzui Kristui. 
Dievo akyse kiekvienas tikintysis turi tarnavimą.”

Žurnalistas: ,,Borisai, matau, kad jūsų sveikata 
nepriekaištinga. Ar prieš tą įsimintiną įvykį jūsų sveikata buvo 
tokia pati?”

Borisas: ,,Taip. Tobula sveikata yra būtina salyga, jei nori 
tarnauti policijoje. Mes privalome praeiti nuolatinius medicinin-
ius patikrinimus.”

Žurnalistas: ,,Papasakokite, prašau, man apie tai, kas 
jums atsitiko.”

Borisas: ,,Papasakosiu, kaip Viešpats prikėlė mane iš 
numirusių. 1998 m. liepos 27 d. grįžau namo iš darbo į savo 
kaimą. Man įvyko kažkas, ko negaliu paaiškinti. Buvau visiškai 
paralyžiuotas ir praradau sąmonę. Kaip pasakoja žmona, po to, 
kai praradau sąmonę, mane išvežė į ligoninę ir paguldė į inten-
syvios terapijos skyrių. Gydytojų diagnozė buvo insultas. Prabu-
vau ten keletą dienų komoje. Tada mane perkėlė į Chmelnickio 
srities kliniką. Gydytojai toliau kovojo už mano gyvybę. Tačiau 
mane ištiko širdies priepuolis, kuris sumažino mano išgyvenimo 
galimybes.”

Žurnalistas: ,,Kiek pavojingas buvo jūsų insultas?”
Borisas: ,,Vėliau sužinojau gydytojo diagnozę, kad krau-

jas išsiliejo į 95 procentus smegenų. Visa įranga ir davikliai, kurie 
buvo prijungti prie mano kūno, rodė, kad aš miriau. Medicininėje 
ataskaitoje rašoma, kad kraujavimas užliejo visas mano smege-
nis. Visi devyni testai patvirtino mano mirtį. 
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2. Gydytojų patvirtinta mirtis 

Žurnalistas: ,,Borisai, ar žinote, ką darė gydytojai nustatę 
jūsų mirtį? Ar jie iš karto pranešė žmonai?”

Borisas: ,,Taip, jie pranešė, ir ji buvo ne vienintelis as-
muo, kurį jie informavo. Tiesą pasakius, mano kolegos skambin-
davo į ligonę kas 15 ar 20 minučių pasiteirauti apie mano 
sveikatą. Jiems pasakė, kad miriau. Mano darbe pradėjo rinkti 
pinigus, buvo užsakytas karstas. Trumpai tariant, imta ruoštis 
mano laidotuvėms. Manau, kad staigi tokio sveiko karininko 
mirtis buvo stulbinantis įvykis, kuris visus užklupo netikėtai. Tai 
buvo akivaizdu iš daugybės mano kolegų telefono skambučių į 
ligoninę.”

Žurnalistas: ,,Ar jūsų žmona buvo ligoninėje, kai jūs 
mirėte?”

Borisas: ,,Taip, ji buvo, bet jos neįleido į palatą. Vėliau 
žmona man pasakė, kad ji nuolatos meldėsi Dievui, kad Jis 
mane išgydytų. Kai gydytojai pradėjo desperatiškai kovoti, kad 
išgelbėtų mano gyvybę, žmona paskambino pastoriui Nikolajui 
Mariopolyje. Žmona pasakė jam, kas atsitiko ir paprašė pasimel-
sti už mane. Kai jis meldėsi, Dievas jam pasakė, kad tai nesibaigs 
mirtimi, bet Dievo šlove. Jis nuramino žmoną ir pasakė jai, kad 
Mariopolio mieste vyksta krikščioniška šventė ir kad visi tikin-
tieji melsis už mane. Jie meldėsi. Tuo metu įvykiai ligoninėje 
sekė vienas kitą. Gydytojai pranešė žmonai apie mano mirtį, o po 
dviejų valandų jai leido lydėti mano gulintį ant vežimėlio kūną 
iki lavoninės.
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3. Medicininė informacija apie mirusiojo grįžimo į 
gyvenimą galimybę

 
Žurnalistas: ,,Kad suvoktume klinikinį požiūrį, pažvelkime, 

ką sako mediciniai leidiniai. ,,Trumpoje medicinos enciklopedi-
joje” insultas apibūdinamas kaip normalaus kraujo cirkuliavimo 
sutrikimas, kuris sukelia smegenų audinio apmirimą

Organizmo atgaivinimas (reanimacija) apibūdinamas 
kaip staigaus organizmo gyvybės palaikymo funkcijų sutrikimo 
ar visiško praradimo atstatymas. Klinikinė mirtis yra paskutinė 
grįžtamoji mirties stadija nuo akimirkos, kai liaujasi kvėpavimas 
ir kraujo cirkuliacija, kol prasideda negrįžtami pokyčiai 
centrinėje nervų sistemoje, po kurių mirtis tampa biologine. 
Klinikinės mirties trukmė priklauso nuo priežasties, kuri sukėlė 
mirtiną būklę, amžiaus ir kitų veiksnių. Normalioje temperatūroje 
klinikinė mirtis trunka 4-6 minutes, po kurių normalių centrinės 
nervų sistemos funkcijų atstatymas tampa neįmanomas.

 Reanimacijos procedūros turėtų būti pradėtos tučtuojau 
po to, kai buvo nustatyta staigi mirtis. Taip pat rekomenduojama 
neleisti, kad visiškai liautųsi kvėpavimas ar širdies plakimas. 
Jei širdies plakimas neatsistato, patariama tęsti reanimacijos 
procedūras tol, kol jos bus veiksmingos. Veiksmingumo ženklai: 
cianozės (audinių pamėlynavimo) išnykimas, spontaniškų 
žioptelėjimų pastebėjimas (kuo greičiau jie prasideda, tuo geresnė 
prognozė), didžiųjų kraujo indų pulsavimas pagal masažo ritmą, 
vyzdžių susiaurėjimas. Jei 20-25 minučių bėgyje šie ženklai 
nepasirodo, atgaivinimo procedūras reikėtų nutraukti.

 Žinau, kad gydytojai turi tam tikras taisykles, kurių 
niekas jokioje medicininėje įstaigoje negali laužyti. Pagal tas 
taisykles asmuo, gulintis intensyvios terapijos skyriuje, po 
biologinės mirties negali būti tenai daugiau nei 2 val. Po to šis 
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asmuo turi būti perkeltas į lavoninę.
 Tai reiškia, kad nustatę, jog Borisą ištiko klinikinė mir-

tis, gydytojai 30 minučių kovojo, kad išgelbėtų jo gyvybę. Inten-
syvios terapijos skyriuje praėjo daugiau nei 2 val. po to, kai buvo 
patvirtinta biologinė mirtis. Tai reiškė, kad jau buvo prasidėję 
negrįžtami procesai ir smegenų mirtis. Kad būtų galima atgaiv-
inti žmogų po klinikinės mirties, turi būti praėjusios ne daugiau 
nei 4-6 minutės. Boriso mirtį patvirtino gydytojai ir medicininė 
įranga, kuri buvo prijungta prie kūno.

4. Borisas: ,,Aš mačiau dangų” 

Žurnalistas: ,,O dabar, Borisai, papasakokite mums, ką 
jautėte. Ką jūs matėte?”

Borisas: ,,Aš jaučiausi lyg nebūčiau praradęs sąmonės. 
Pradėjau regėti savo akimis. Ėmiau matyti viską lyg iš viršaus. 
Mano dvasia išėjo iš kūno ir žiūrėjo į jį. Aplink mane buvo 
susirinkę gydytojai baltais chalatais. Prie kūno buvo prijungta 
daugybė įrangos. Gydytojai bandė stabilizuoti mano būklę: jie 
bėgiojo aplink, įdėdami visas jėgas, bet veltui. Tada ėmiau kilti į 
dangų. Žemė darėsi vis mažesnė ir mažesnė. Ji tapo tokia maža, 
kad visiškai pradingo. Visą tą laiką girdėjau nuolatinį švilpimą 
ausyse. Atsiradau neįprastoje vietoje, kuri buvo tokia spinduli-
uojanti, kad pradėjau gerai jaustis. Pamačiau auksinius laiptus, 
kurie spindėjo šlovinga šviesa. Laiptai buvo gana platūs. Abejose 
laiptų pusėse buvo auksiniai turėklai, išilgai kurių nuo apačios 
iki viršaus stovėjo sparnuoti, baltais drabužiais apsirengę an-
gelai auksiniais diržais. Jų plaukai buvo balti, veidai spindėjo 
kaip žaibas, akys buvo lyg du žibintai. Jų rankos ir kojos buvo 
spindinčio vario spalvos. Aplink laiptus ir po jais stovėjo daugybė 
angelų. Šie buvo be sparnų. Visi angelai giedojo giesmę kalba, 



- 6 - - 7 -

kurios iš pradžių nesupratau. Po akimirkos aš visiškai supratau 
giesmės žodžius. Jie giedojo: ,,Vertas esi, Viešpatie, visos šlovės 
ir gyriaus. Tu, Viešpatie, sukūrei dangus ir žemę. Tu esi vertas 
mūsų gyriaus!”

 Tada pamačiau neįprastą šviesą laiptų gale. Ta šviesa nebu-
vo kaip saulės ar virinimo aparato šviesa, kuri kenkia akims. Ji buvo 
nepaprastai ryški, šilta, nuraminanti, pilna džiaugsmo ir ramybės. 
Buvau tiek pilnas susižavėjimo, kad sunku nupasakoti žodžiais 
kaip jaučiausi. Mano susižavėjimas vis augo, ir džiaugsmui nebuvo 
ribų. Nežinau, kaip nupasakoti šį regėjimą, šį jausmą žodžiais, bet 
norėčiau, kad įsivaizduotumėte reginį, kurį Viešpats parodė man. 
Vėliau išgirdau balsą, sklindantį iš šviesos, kuris sakė: ,,Mano sūnau, 
ateik pas Mane, ir Aš tau parodysiu kai ką.”

 Iš didžiulio būrio angelų prie manęs iš už nugaros priėjo 
du angelai. Vienas atsistojo man iš iš dešinės, o kitas iš kairės, 
visiškai arti manęs. Nepakreipiau galvos, nepažvelgiau už savęs 
ir nežiūrėjau aplink, bet atrodė lyg galiu matyti 360 laipsnių 
spinduliu aplink save. Nesinervinau ir nejaučiau jokio nerimo. 
Buvau visiškai nurimęs ir toks ramus, kad nei tada, nei dabar 
žodžiai negali nusakyti, kaip jaučiausi. Nieko neklausinėjau, 
kaip pavyzdžiui: ,,Kur esu? Kas man atsitiko? Kas bus vėliau?” 
Jaučiausi visiškai pasitikintis savimi lyg stovėčiau man žinomoje 
vietoje. Jaučiausi it būčiau ten nuolatos gyvenęs.

 Tada Šventoji Dvasia perkėlė mane į didžiulę atvirą 
lygumą, kurioje šuoliavo labai gražūs balti arkliai. Lauko centre 
stovėjo didžiulis, kubo formos miestas. Pastebėjęs jį, ėmiau artėti 
prie jo. Artėjau prie jo kitaip nei žmonės įprastai vaikšto. Judėjau, 
mano kojoms neliečiant žemės. Lyg sklendžiau. Mane lydėjo an-
gelai. Kuo arčiau buvau miesto, tuo stipresnį susižavėjimą jutau 
tuo, ką mačiau.

Buvo keletas labai aukštų skirtingų spalvų sienų. Viso 
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buvo 12 spalvų, kurios spinduliavo ir žėrėjo kaip ryški šviesa. 
(Vėliau, po mano prisikėlimo, kai Biblijoje studijavau 21-22-ą 
Apreiškimo knygos skyrius, atradau patvirtinimą tam, ką bu-
vau matęs.) Mačiau miesto pamatus, kurie sukloti iš dvylikos 
šio pasaulio brangakmenių. Išvydau perlų vartus: treji didžiuliai 
perlai kiekvienoje sienoje. Nematavau jų, bet, mano nuomone, 
vienas perlas buvo didesnis nei dviejų metrų. Mačiau tik šešis 
vartus, nes mane įvedė į miestą pro vartus viename iš jo kampų. 
Regėjau dvejas kubo puses. Mums einant pro vartus, pamačiau 
du užrašus. Vienas buvo virš vartų, o kitas - po vartais. Vienos iš 
Izraelio giminių vardas buvo užrašytas virš vartų, o po jais buvo 
įrašytas apaštalo vardas. Deja, neprisimenu, kurie vartai vedė 
mane į Naująją Jeruzalę, bet dabar norėčiau tai žinoti.

 Kai įėjau į miestą pro vartus, sustojau iš susižavėjimo. 
Visas miestas buvo iš aukso. Auksas buvo buvo toks tyras 
– niekada anksčiau nebuvau matęs tokio spindesio. Buvau 
matęs, kaip skaisčiai spindi aukso dirbiniai juvelyrinių gaminių 
parduotuvėje. Bet tai buvo nesulyginama su tuo, ką išvydau tą 
akimirką. Aukso gatvės, aukso namai, aukso durys – viskas buvo 
iš skaidraus kaip stiklas aukso. Niekada negalėjau įsivaizduoti, 
kad auksas gali atrodyti skaidrus ir toks tyras. Buvau skaitęs apie 
tai Dievo Žodyje, bet iš tiesų negalėjau to įsivaizduoti. Tiesiog 
negalėjau suvokti, kaip kietas metalas gali atrodyti skaidrus. 
Dabar, kai pamačiau šį nuostabų auksą, tiesiog norėjau jį paliesti. 
Liečiau sienas, įėjau į kai kuriuos namus, viską apžiūrinėdamas. 
Neklausiau angelų, kur eiti iš čia. Atrodė, kad žinau kelią. Buvo 
apėmęs jausmas, kad esu man pažįstamoje vietoje.

 Eidamas gilyn į miestą, atsiradau netoli centro. Vienoje 
vietoje pamačiau didelį medį, ant kurio kabojo kriaušės formos 
vaisiai. Vaisiai buvo dviejų vidutinių kumščių dydžio. Medžio 
lapai priminė liepų lapus. Tik jie buvo didesni, kaip varnalėšos. 
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Kai priartėjau prie medžio, norėjau nuskinti vaisių ir pradėjau 
tiesti ranką. Staiga su entuziazmu ištiesiau ranką, kuri, mano 
nuostabai, nebuvo kaip paprasta ranka, bet permatoma. Kai bu-
vau jau beketinąs nuskinti vaisių, angelas, kuris stovėjo truputį 
už manęs iš dešinės, ištiesė ranką ir sustabdė mane. Pamojavęs 
pirštu, jis leido man suprasti, kad šiuo metu neturėčiau skinti vai-
siaus. Nejausdamas jokio apgailestavimo ar nusivylimo dėl to, 
ką padarė angelas, pasitraukiau nuo medžio. Apskritai, mieste aš 
niekada nepatyriau jokio nepatogumo ar nerimo.

 Nuėjęs nuo medžio, pamačiau neįprastą skaisčią šviesą 
miesto centre. Buvo labai įdomu, kad nemačiau jokio šešėlio: nei 
nuo medžių, nei nuo namų. Nemačiau saulės nei kažko kito, kas 
skleistų šviesą, bet šviesa buvo neįprastai skaisti ir labai maloni 
akims. Ji buvo tiesiog nuostabi.

 Kai pamačiau šviesos šaltinį, palenkiau galvą ir jaučiau 
nenugalimą norą kristi ant kelių. Bet, kai jau norėjau nusilenkti, 
išgirdau balsą, sakantį: ,,Mano sūnau, Aš parodžiau visa, kas tau 
reikalinga šiuo metu, o dabar turi grįžti, skelbti Mano šlovę, galią 
ir valdžią ir tai, ką matei ir girdėjai.” Tada aš pradėjau melsti 
ir maldauti Viešpatį, prašydamas Jį leisti man pasilikti ten, kur 
esu. Šaukiau: ,,Viešpatie, aš nenoriu grįžti!” Bet Viešpats pasakė: 
,,Turi žmoną ir trejetą vaikų. Turi grįžti pas juos, nes tau dar ne 
laikas būti čia.” Tada aš vėl ėmiau prašyti Viešpaties, sakydamas: 
,,Viešpatie, aš nenoriu grįžti. Leisk man pasilikti su Tavimi.” Bet 
Viešpats man pasakė: ,,Mano sūnau, būk nuolankus ir susivaldyk, 
nemurmėk, grįžk. Tu privalai skelbti Mano šlovę.”
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5. Panika ligoninės darbuotojų tarpe

Borisas: ,,Akimirksniu pralėkiau erdve tokį atstumą, kad 
pamačiau greitai artėjančią žemę. Artėdamas pamačiau tokį 
vaizdą: ligoninės personalas vežimėliu gabeno kūną į morgą, kur 
laikomi lavonai. Žiūrint iš viršaus, kūnas buvo uždengtas pak-
lode ir matėsi tik kojos. Kai pamačiau šalia vežimėlio einančią 
ir raudančią savo žmoną, supratau, kad tai mane veža į morgą. 
Vienas iš ligoninės personalo darbuotojų guodė žmoną, bandy-
damas pasakyti jai nesisieloti dėl to, kas įvyko, ir neleido jai įeiti 
į patalpą, į kurią gabeno kūną vežimėliu. Durys priešais žmoną 
užsidarė, ir vežimėlis su mano kūnu ant jo jau buvo patalpoje. 
Sanitarai ir slaugės, kurie įvežė mane į morgą, pradėjo tolti. 

 Kai visa tai pamačiau, pajutau sukrėtimą ir akimirksniu 
grįžau į savo kūną. Tada pajutau vėjo gūsį, galingą jėgą, kuri at-
lapojo duris, pro kurias mano kūnas buvo įvežtas. Ši jėga nuplėšė 
duris nuo vyrių, ir jos nukrito ant grindų. Ji išstūmė vežimėlį su 
kūnu iš morgo. Po to aš atsikėliau. Man vežimėlyje besisėdant, 
nukrito paklodė nuo viršutinės mano kūno dalies. Sanitaras, slys-
damas siena, nukrito. Tas pats atsitiko ir slaugei. Abudu apimti 
siaubo gulėjo ant grindų. Atėjo kita slaugė. Kai ji išvydo mane 
sėdintį, ją ištiko šokas. Ta pati antgamtinė jėga pastatė vežimėlį, 
ant kurio sėdėjau, vertikaliai, ir aš atsistojau ant grindų. Po to 
vežimėlis nukrito į normalią padėtį ir nuriedėjo atgal į morgą.

 Norėjau judėti, bet negalėjau. Mano kūnas nereagavo. 
Pasijutau lyg būčiau ne savo kūne. Tada pradėjau melstis, nes 
mano jausmai negrįžo į normalią būseną. Viską mačiau, viską 
atpažinau, viską girdėjau, bet nepratau balso, kurį girdėjau. 
Jis buvo melodingas. Ir skambėjo kaip magnetofonas, grojan-
tis lėtesniu nei normalus greičiu. Tą akimirką ėmiau šauktis 
Viešpaties, kad suteiktų man jėgų eiti. Kai lioviausi meldęsis, 
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pajutau didžiulį energijos antplūdį. Atrodė lyg galvos plau-
kai iškrito, o į kaktą susmigo tūkstančiai adatų. Mane užplūdo 
begalinė energija. Nuo galvo iki kojų jutau šilumą ir didžiulę 
jėgą. Vedamas Šventosios Dvasios, ėmiau eiti gydytojų kambario 
link. Puikiai orientavausi ligoninėje, nes buvau joje keletą kartų 
lankęsis kaip policijos karininkas.

 Mano žmona krito ant kelių, dėkodama Viešpačiui už tai, 
kad Jis mane prikėlė. Kai ji atsitokėjo, paėmė paklodę ir nubėgo 
paskui mane, kad uždengtų visišką mano nuogumą. Man toliau 
einant, visas ligoninės personalas šaukdamas bėgiojo įvairiomis 
kryptimis. Vieni parkrito, kiti užsidarė palatose. Žmona pavijo 
mane kaip tik tada, kai priartėjau prie gydytojų poilsio kambario 
ir apvyniojo mane paklode. Pasiekęs gydytojų kambarį, švelniu 
stumtelėjimu atidariau duris. Vėliau sužinojau, kad durys buvo 
užrakintos ir užstumtos spintomis, kad niekas negalėtų įeiti. 
Viešpaties jėga atidarė tas duris taip lengvai.

 Kai įėjau į kambarį, vieni iš ligoninės personalo buvo iš 
siaubo apmirę, o kiti, įsispraudę į kampą, paklaikę šaukė: ,,Kas 
tu esi?! Ko iš mūsų nori?! Palik mus ramybėje!”

 Nuraminau juos, pasakydamas: ,,Nebijokite. Atiduokite 
mano drabužius.” Žiūrėdamas į jų veidus, mačiau, kad jie paklaikę 
iš baimės ir neapsakomo siaubo. Supratau, kad nėra prasmės aiškinti 
savo prisikėlimo šiems vargšams išsigandusiems gydytojams. Kad 
ir ką bebūčiau pasakęs, jie nebūtų klausę manęs. Visa, ką jie girdėjo, 
buvo jų širdies daužymasis. Aš pakartojau: ,,Atiduokite mano 
drabužius, ir aš eisiu namo.” Gydytojai leido man greitai išeiti, nes 
buvo apimti siaubo. Išėjęs iš gydytojų kambario, akimirką stovėjau 
koridoriuje. Buvo nuostabu, kad pirmi keturi mano žingsniai pa-
liko kažką panašaus į vandens žymes, nors buvau visiškai sausas 
ir paklodė aplink mane taip pat buvo sausa! Aš apsirengiau. Mano 
žmona išsikvietė automobilį, ir mes išvažiavome namo.
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Žurnalistas: ,,Borisai, galiu įsivaizduoti gydytojų paniką 
ir šoką, kai pamatė jus. Ką jie išvydo, be abejonės, nesutapo su 
išsilavinimu, kurį gavo medicininio išsilavinimo mokyklose ar 
tuo, ką jie buvo patyrę anksčiau savo klinikinėje praktikoje. Aišku, 
kad juos išgąsdino ne mirtis, nes jie susiduria su ja kasdien. Jūsų 
prisikėlimas yra paprasčiausiai nesuvokiamas žmogiškam protui. 
Akivaizdu, kad kraujo krešuliai smegenyse jokiu būdu negalėjo 
niekur dingti, tuo labiau, kad insultas buvo apėmęs 95 procentus 
smegenų. Negalėjo būti jokios klaidos. Po nevaisingų pastangų 
išgelbėti gyvybę buvo patvirtinta jūsų mirtis. Visa medicininė 
įranga, prijungta prie jūsų kūno, patvirtino šį faktą. Jie matė jus 
mirusį maždaug 2 val. ir 30 min., o po to jūs buvote nugaben-
tas į morgą. Negrįžtami procesai centrinėje nervų sistemoje jau 
seniai buvo įvykę. Pasirodė, kad miręs žmogus ne tik kvėpavo, 
bet vaikščiojo savo jėgomis ir net normaliai kalbėjo. Gydytojai 
supranta, kaip sunku intensyvios terapijos pacientui, kuris patyrė 
insultą, pasveikti, ir, kiek tam reikia laiko. Gydytojai nesitikėjo 
tokio stebuklo.

 Be to, prisikėlimą lydėjo tokia Šventosios Dvasios 
jėga, kad durys buvo nuplėštos nuo vyrių ir nukrito ant žemės su 
didžiuliu trenksmu. Vežimėlis išriedėjo iš morgo, atsistojo ver-
tikaliai, o po to nuriedėjo atgal į morgą. Visa tai įvyko medici-
niniam personalui matant. Naujienos apie jūsų prisikėlimą jau 
buvo aplenkusios jus. Gydytojai buvo užsirakinę gydytojų poilsio 
kambaryje ir užbarikadavę duris. Durų atidarymas Šventosios 
Dvasios jėga buvo kažkas nesuvokiamo. Jie buvo apimti tokios 
baimės. Atsitikę įvykiai buvo tiesiog per daug neįtikėtini, kad 
juos suvoktų normalus žmogaus protas. 



- 12 - - 13 -

6. Apstulbę bendradarbiai

Žurnalistas: ,,Taigi mes sustojome ten, kur jūs važiavote 
namo automobiliu. Kas įvyko po to?”

Borisas: ,,Buvau pakeliui namo, visiškai sveikas. Sėdėjau 
priekinėje automobilio sėdynėje. Pakeliui mes privažiavome 
kelių policijos darbuotoją, su kuriuo dirbau. Pamatęs mane, jis 
žnektelėjo ant žemės. Jis ilgai sėdėjo apstulbęs. Mano žmona 
paprašė mane išlipti ir pasakyti jam, kad viskas gerai, kad aš gy-
vas. Aš pasakiau: ,,Nedarysiu to, nes jis gali mirti iš baimės.”

 Vairuotojas, kuris mus vežė, turėjo nuvykti į miestą 
kažkokiais asmeniniais reikalais, kuriuos jis greitai sutvarkė. To-
liau keliavome į kaimą, o policininkas, kurį mes pravažiavome, 
pavijo mus, padidino greitį ir susilygino su mumis, kad geriau 
įsižiūrėtų į mane, kad įsitikintų, jog tai tikrai aš. Matydamas 
mane, jis nusiėmė kepurę, nusivalė prakaitą nuo veido, gūžtelėjo 
pečiais ir nuvažiavo toliau.

 Maždaug po trisdešimties minučių, kai grįžau namo, 
atvyko mano viršininkas, kad sužinotų, ar aš tikrai gyvas, ar 
policininkas, kurį sutikome pakeliui, išsikraustė iš proto. Juodu 
tiesiog negalėjo patikėti, kad po visko, kas buvo įvykę, aš ne tik 
gyvas, bet taip pat visiškai sveikas ir namie. Jie negalėjo to su-
prasti. Kai išėjau jų sutikti, jie išsigando ir pradėjo eiti atbulo-
mis lyg būtų pamatę vaiduoklį. Paprašiau jų atsisėsti ir pradėjau 
kalbėti jiems apie savo prisikėlimą. Jie pradėjo linksėti galvomis, 
bet jų veiduose buvo tiek išgąsčio. Ir jie nepatikėjo nei vienu pa-
sakytu žodžiu. Juodu net neklausė toliau. Jie stengėsi kuo galima 
greičiau išeiti, kad išvengtų buvimo su manimi.

 Kitą dieną, kai atėjau į darbą, mano viršininkas neleido 
man imtis darbo. Jis pasakė:

,,Negaliu leisti tau dirbti, nes po insulto ar kitos panašios 
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ligos, kurią gydytojai tau diagnozavo, turėtum būti laikomas in-
validu. Turint omenyje tavo mirtį ir paslaptingą prisikėlimą,...”

,,Bet, ar tiki savo akimis?” paklausiau jo.
,,Tikiu,” pasakė jis.
,,Ar girdi mane?”
,,Girdžiu,” atsakė jis.
,,Ar matai mane?” klausinėjau toliau.
,,Matau tave,” pasakė jis.
,,Tada įžnybk man, galbūt nematai manęs pakankamai ge-

rai. Esu toks pat sveikas kaip ir tu,” pasakiau jam. 
,,Tai neįmanoma,” pasakė jis.

7. Medikų komisijos išvados: visiškai sveikas

Žurnalistas: ,,Borisai, jūs pasakojote apie savo kolegų 
reakciją, o kaip gydytojai?”

Borisas: ,,Dvi savaites 15 skirtingų medicinos komisijų 
tyrė mane, kad nustatytų, ar galiu toliau dirbti policininku. Gy-
dytojai norėjo įrodyti, kad yra nors kažkoks šalutinis poveikis. 
Negalėjo būti, kad viskas tiesiog taip ir dingo be jokių pėdsakų. 
Visos rentgeno nuotraukos ir visi jų tyrimai liudijo apie tobulą 
sveikatą.

 Gydytojų - daugiausia psichiatrų ir neurologų – 
nuomonė buvo vieninga: esu visiškai sveikas ir tinku būti kos-
monautu. Man buvo leista eiti karininko pareigas srities policijos 
nuovadoje.

 Gydytojai priėjo prie išvados, kad esu sveikas, tačiau iki 
pat dabar jie yra sumišę. Kai medicininė komisija atliko tyrimus, 
ir gydytojai patvirtino, kad esu visiškai sveikas, jie netikėjo savo 
akimis. Kai kurie iš jų pasakė, kad, jeigu jie nebūtų asmeniškai 
rašę diagnozės, paremtos rentgeno nuotraukomis, kardiogra-
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momis ir daugybe kitų tyrimų, jie būtų nepatikėję. Kaip galėjo 
kraujo krešuliai smegenyse išnykti patys be jokios chirurginės 
operacijos?

 Gydytojai paprašė manęs tylėti apie tai, kas atsitiko, an-
traip žmonės galvos, kad išprotėjau. Bet aš žinau, kad kiekvienas 
melas yra nuodėmė, kaip parašyta Dievo žodyje, kad visiems me-
lagiams skirta dalis ,,ugnies ežere...” Ir kad jie nepaveldės Dievo 
karalystės. Pasakiau gydytojams: ,,Būtent tam stoviu ant žemės. 
Po visko, kas man atsitiko, neturiu teisės tylėti. Nes Dievo Žodyje 
parašyta, kad, jei tylėsi, tada akmenys šauks. Jie atsakė: ,,Na, tai 
tavo paties reikalas. Mes neregistruosime tavo prisikėlimo.”

 Bet visi gydytojai, kurie gydė mane, nustatė diagnozę, o 
vėliau išdavė pažymą apie mano mirtį, atgailavo. Jie visi priėmė 
Viešpatį Jėzų kaip Gelbėtoją.

 Noriu dar pridurti, jog Dievas ne tik prikelia žmogų 
gyventi, kad šis liktų luošas. Jis prikėlė mane gyvenimui ir tobu-
lai mane išgydė.

 Esu įrodymas, jog Dievas - ne abstrakti būtybė. Jis yra 
asmenybė, kuri kalbėjo su manimi. Jis yra realus, ir dangus yra 
realus.
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Brangus skaitytojau, 
Tu perskaitei šį nuostabų liudijimą. Ar tikėti juo, yra tavo 

asmeninis reikalas. Jei nori praleisti amžinybę su Dievu, o ne 
šėtonu ugnies ežere, melskis žemiau esančia malda.

Atgailos malda

Jėzau Kristau,

Ateinu pas Tave toks, koks esu. Pripažįstu, kad esu nusidėjėlis 
vertas pragaro. Prašau Tavęs išgelbėk mane! Nuplauk mane 
Savo šventu krauju. Aš išsižadu bet kokios nuodėmės savo 
gyvenime ir nusprendžiu gyventi naują gyvenimą su Ta-
vimi. Tikiu, kad numirei už mano nuodėmes ir prisikėlei 
mano išteisinimui. Muo šios akimirkos, Jėzau, Tu esi mano 
Viešpats, Šeimininkas ir Gelbėtojas. Šėtone, aš išsižadu tavęs. 
Jėzus yra mano Viešpats. Dėkoju, Tau, Jėzau, kad man nere-

ikia gelbėti savęs, nes Tu esi mano Gelbėtojas. Amen.

Dabar, po šios maldos, esi brangus, nuplautas Jėzaus krauju 
Dievo vaikas. Atrask bažnyčią, kurioje pamokslaujamas 
Dievo žodis, o ne mirusios tradicijos ir auk Jo pažinimu.
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